
GIFVRIJE, 
GROENE 
TUIN: 

MEER INFO?
Socialmedia:

www.weetvanwater.nl

TUIN: 
VRIENDELIJK VOOR ONS WATER
VRIENDELIJK VOOR ONS WATER

ÉN ONZE NATUUR



Bestrijdingsmiddelen worden nog steeds volop in onze tuinen gebruikt om onkruid te 

bestrijden. Deze middelen komen uiteindelijk in ons oppervlaktewater terecht, waardoor 

ons grondwater en onze drinkwatervoorziening worden bedreigd. Bestrijdingsmiddelen 

zijn daarnaast ook schadelijk voor planten en dieren, zoals vogels, vlinders en egels.

Er zijn vele soorten planten die weinig onderhoud vragen en zowel bestand zijn tegen droge 

als natte weersomstandigheden. Door deze beplanting aan te vullen met bodembedekkers, 

krijgt onkruid geen kans en zijn bestrijdingsmiddelen niet nodig.

Misverstand 1: TUINBESTRATING IS ONDERHOUDSVRIJ
Momenteel worden veel tuinen compleet of grotendeels bestraat. In tegenstelling tot een 

groene tuin, krijgt onkruid volop de ruimte om tussen de tegels te groeien. Het verwijderen 

van dit onkruid, de groene aanslag en mos en het regelmatig vegen van de bestrating is een 

arbeidsintensieve klus. Ter bestrijding wordt er vaak glyfosaat gebruikt. Dit middel heeft zeer 

negatieve gevolgen voor ons grondwater en de biodiversiteit.

Misverstand 2: TUINBESTRATING IS GOEDKOPER DAN BEPLANTING
Het bestraten van een tuin is aanzienlijk duurder dan het aanleggen van beplanting. Een 

gazon is zelfs de goedkoopste oplossing voor een groene, gifvrije tuin. Met slechts af en toe 

een maaibeurt houdt u een gezond stukje natuur in stand.

VOORDELEN VAN EEN GROENE, ONDERHOUDSARME TUIN 
● De bodem van een groene tuin kan veel meer water afvoeren dan een ‘stenen’ tuin. 

● Beplanting zorgt voor schaduw, terwijl boven bestrating de warmte langer blijft hangen. 

● Een groene tuin verhoogt het woongenot en is een ideale plek om te ontspannen. 

● Bijen, vlinders, vogels en andere dieren houden u graag gezelschap in een groene tuin.

Een onderhoudsvrije tuin bestaat niet. Een onderhoudsarme, groene en duurzame tuin wel. 

Wilt u weten welke voordelen zo’n tuin nog meer biedt? Kijk op: www.weetvanwater.nl
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